
LEDEN 2005

VáÏení spoluobãané.
Pod dojmem přírodní katastrofy v jihovýchodní Asii z neděle 26. 12. 2004 začíná rok 2005 poněkud smut-

ně. Takové události nám bohužel připomínají, že nejsme neomezenými pány světa. Nikdy si nemůžeme být
na 100 % jisti, že nějaká podobná katastrofa nepostihne také nás.

Začněme se tedy my lidé podle toho chovat a přistupujme konečně k životu a k přírodě s úctou a respektem.
Život však jde dál.

Vrátíme-li se krátce k roku 2004, myslím že mohu konstatovat, že byl pro obec docela úspěšný.
I když některé očekávané příjmy obce nebyly naplněny, konečná příjmová část rozpočtu obce byla vyšší než

plánovaná. V loňském roce se nám mimo jiné podařilo realizovat mimořádnou státní dotaci na opravu zá-
kladní školy ve výši 3,8 mil. korun a na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci 1,3 mil. Kč. 

Abychom mohli zabezpečit důležitější potřeby obce byly odloženy některé plánované akce jako např. stavba
další etapy bezdrátového rozhlasu, nové vybavení interiéru obřadní síně a některých prostor obecního úřadu.
Naopak více finančních prostředků bylo použito na opravu místních komunikací (i neasfaltovaných)

·těstí se točí dokola, směr dráhy každou chvíli kloní,
hned mě, hned tebe zavolá a blázny sem tam v kruhu honí.
Nech být, co nelze zadržet, nech motýla, ať letí odsud!
Jenom ty sám se držet hleď, ty držíš život i svůj osud.
Ernst Moritz Arndt

Milí čtenáři, mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti po celý rok 2005
Vám přeje redakce.
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Dodávka pitné vody v obci

V minulých Obecních novinách jsme Vás infor-
movali o tom, že provozování vodovodu obce pře-
vezme z kraje roku společnost SmVaK Ostrava a.s.
Po domluvě s touto společností bude obec provo-
zovat vodovod do 31. 1. 2005 a od 1. 2. 2005 začne
vodovod provozovat SmVaK Ostrava a.s. Ke konci
měsíce ledna 2005 bude proveden odečet stavu vo-
doměrů u odběratelů vody. Obec již rozeslala všem
560 odběratelům výpověď smlouvy o dodávce
pitné vody k 31. 1. 2005. (V některých dopisech bylo
chybně uvedeno datum výpovědi smlouvy k 31. 1.
2004 — za což se omlouváme.) V průběhu ledna
2005 rozešle SmVaK Ostrava a.s. odběratelům nové
smlouvy o dodávce pitné vody.

Pokud budou tyto smlouvy oboustranně pode-
psané k 1. 2. 2005 bude pokračovat dodávka vody
bez přerušení.

Dů l e ž i t é  u p oz o r n ě n í
V minulosti se mohlo stát, že některý vlastník

nebo nájemce nemovitosti odebírá pitnou vodu
z obecního vodovodu bez smluvního vztahu s obcí,
popřípadě bez napojení vodoměru.

Pokud takový odběratel vody existuje má mož-
nost se prozatím bez uplatnění pokuty přihlásit
nejpozději do 20. 1. 2005 na obecní úřad u paní
Svobodové (tel. 556 843 194). V případě pozdějšího

zjištění takových nesrovnalostí budou využity ma-
ximální sankční možnosti včetně přerušení dodáv-
ky vody.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Vandalismus v obci
V posledních měsících roku 2004 se začal v obci

projevovat ve zvýšené míře vandalismus. Jedná se
mimo jiné o ničení vybavení autobusových čeká-
ren, které jsou v majetku obce. Bohužel bývají
u této činnsti mnohdy viděny děti navštěvující zá-
kladní školu. Žádáme proto rodiče, aby své děti po-
učili jak se mají chovat na veřejnosti a také aby ne-
ničily a respektovaly cizí majetek.

Po vánočních svátcích bylo na obecní úřad nahlá-
šeno poškození dopravních značek na obecních
i státních komunikacích v dolní části obce a také
poškození autobusové čekárny „U lávky“. Tato akce
se udála zřejmě v noci z 25. na 26. prosince 2004.
Celá záležitost je v šetření Policie ČR. Vzhledem
k výši škody bude vyšetřována jako trestný čin.

Vážení občané pokud můžete k této záležitosti
cokoliv sdělit telefonujte prosím na obecní úřad
nebo přímo na Policii ČR. Určitě je v zájmu nás
všech, aby byli viníci potrestáni a aby se takové akti-
vity již neopakovaly.

Děkuji
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

a na vodohospodářské stavby. Také byla vybudová-
na vodovodní přípojka a zahájena stavba elektrop-
řípojky pro stavbu víceúčelového domu před OÚ.
V loňském roce proběhlo podle nového zákona na
zadávání veřejných zakázek výběrové řízení na do-
davatele této stavby. Proti očekávání se do soutěže
nepřihlásila žádná stavební firma. Po rozboru všech
příčin této situace bude obec znovu usilovat o zahá-
jení stavby.

Dnem 1. 1. 2005 začíná platit pro obec i občany
zásadní změna — obec přechází ze správního obvo-
du obce s rozšířenou působností Města Frenštátu
pod Radhoštěm do správního obvodu obce s rozšíře-
nou působností Města Frýdlantu nad Ostravicí.
K této změně dochází hlavně z důvodu zachování
příslušnosti obce k okresu Frýdek–Místek, což bude
pro občany jednodušší. Bohužel stát nedodržel ně-
které sliby dané v rámci probíhající reformy veřejné
správy. K této problematice budou postupně posky-
továny další informace.

Ke konci roku 2004 také proběhla neplánovaná,
avšak nutná, celková rekonstrukce ústředního tope-
ní v objektu pily a částečná oprava střechy na býva-
lé školní budově u nádraží.

Jak již bylo uvedeno v minulých obecních novinách
dojde od 1. února 2005 ke změně provozovatele vodo-
vodu obce. Vlastníkem vodovodu zůstane obec.

V letošním roce bude pro obec velmi důležitým
úkolem příprava splaškové kanalizace. Obec bude

usilovat o dotaci na kanalizaci z Kohezního fondu
EU — fondu soudržnosti. Abychom splnili tvrdé
podmínky získání této dotace, musí se podstatně
snížit předpokládané náklady na stavbu. Toho lze
dosáhnout při stejném rozsahu pouze změnou koncep-
ce, to znamená změnou gravitační kanalizace na
tlakovou nebo jejich kombinací. K této problematice
budou v obecních novinách uváděny další informace.

V roce 2005 bude probíhat rozšíření možnosti elek-
tronické komunikace občanů s úřady — jedná se
i o obecní úřad. Bude zaveden elektronický podpis,
elektronická podatelna, proběhne úprava webových
stránek obce. Takto bych mohl pokračovat dále.
V průběhu roku budeme mít ke sdělení dalších in-
formací jistě více prostoru.

Co bychom si měli přát v novém roce 2005 v osob-
ním životě a také pro celou obec? Určitě, abychom byli
všichni zdrávi a spokojeni, abychom lépe mezi sebou
komunikovali jak v rodinách tak i na úrovni obce.

Také si přejme, abychom byli přes všechny těžkosti
a problémy, které se v lidském životě objevují, stále
optimisty.

Na začátku nového roku děkuji všem, kteří v roce
minulém jakýmkoliv způsobem přispěli k rozvoji
naší obce.

V celém roce 2005 přeji všem kromě zdraví hodně
lásky, pohody, úspěchů i štěstí.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Usnesení
z XI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.

konaného dne 16. prosince 2004 v 17 hodin.

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Bere na vědomí: 
3. Kontrolu usnesení z X. zasedání zastupitelstva

obce ze dne 30. 9. 2004.
4. Informace o jednáních rady obce.

II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Řezní-

ček, Pavel Kahánek.
2. Ověřovatele zápisu: Lenka Dobiášová, MUDr.

Františka Chovančíková.
5. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku

2005 ve výši 3/12 schváleného rozpočtu z roku
2004 sníženého o dotace, t. j. 7 302 650 Kč
(podle odvětvového třídění rozpočtové skladby)

6. záměr odprodeje pozemků:
a) část p. č. 1920/1 mokřad o výměře 10245 m2

(podle zaměření) — žadatel paní Jana Němco-
vá, Metylovice, 
prodej:
b) prodej vodovodního řádu „Žuchov I“ — 364
m, materiál IPE 63, pořizovací cena 209 200 Kč,
kolaudace v r. 2001 — SmVaK Ostrava a.s. za 10 %
pořizovacích nákladů,
c) prodej p. č. 791/2 zahrada o výměře 977 m2

Romanu Chobotovi, Kunčice p. O. s podmínkou
zřízení věcného břemene pro inž. sítě — voda,
plyn — pro vlastníky těchto sítí, s možností na-
pojení na vod. řád pro RD čp. 436,
d) prodej části p. č. 3360 ost. plocha, ost. komu-
nikace o výměře 722 m2 — podle zaměření (za-
plocená část) manželům Boženě a Janu Zátop-
kovým, Kopřivnice.

7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004, kterou se
mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška
Obce Kunčice p. O. o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů č. 2/2001

8. Smlouvu o dílo na vypracování posudku vodo-
hospodářských investičních akcí mezi společ-
nosti CWE a.s., Karlova č. 48, Praha 1 a Obcí
Kunčice pod  Ondřejníkem a pověřuje starostu
obce k podpisu této smlouvy.

V Kunčicích p. O. 16. prosince 2004

Návrhová komise:
Pavel Kahánek, v. r. Ing. Tomáš Hrubiš, v.r.
Ing. Pavel Řezníček, v. r. starosta obce

Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se
mění a doplňuje vyhláška Obce Kunčice pod Ond-
řejníkem, č. 2/2001, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů, která nabyla účinnosti 1. ledna 2002.

Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem
vydává dne 16. 12. 2004 podle ustanovení § 14 zá-
kona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanove-
ním § 10b odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění po-
zdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 Sb., o míst-

ním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, se mění takto:

1) Čl. 5 — Sazby místního poplatku

1. Poplatek za komunální odpad činí v kalendářním
roce 2005 pro:

a) fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt  400 Kč

Sazba poplatku je  tvořena :
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b. odst.
3 písm. a) zákona o místním    poplatku ve výši
150 Kč za osobu a kalendářní rok,
— Částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst.
3 písm. b) zákona o místním poplatku ve výši
250 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů obce
z předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu.

b) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu ur-
čenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nachá-
zející se na území obce, ve které není hlášena k tr-
valému pobytu žádná fyzická osoba ve výši 400 Kč.  

Sazba poplatku je  tvořena:
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst.
3 písm. a) zákona o místním poplatku ve výši 150 Kč
za osobu a kalendářní rok,
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst.
3 písm. b) zákona o místním poplatku ve výši 250 Kč
za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanove-
na na základě skutečných nákladů obce z před-
chozího kalendářního roku na sběr a svoz netří-
děného komunálního odpadu.
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2. Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netří-
děného komunálního odpadu na fyzickou osobu
a kalendářní rok je stanoven v příloze č. 5 této vy-
hlášky.

2) Čl.6 — Úleva z místního poplatku — se ruší

3) Čl. 9 — Ustanovení přechodná, společná a závěrečná
1. Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas

nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený
(neodvedený) poplatek nebo jejich nezaplace-
nou (neodvedenou) část může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

4) Čl. 10
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon

směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž
byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědo-
měn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději
do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.

5) Příloha č. 2 a 3 Obecně závazné vyhlášky o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů č. 2/2001 — se ruší. 

6) Příloha č. 2 — Rozúčtování nákladů obce
na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na fyzickou osobu a rok 2005.

Náklady na sběr a svoz netříděného
odpadu za rok 2003 celkem  . . . . . . . 864 703 Kč
Počet obyvatel trvale žijících
v Obci Kunčice pod Ondřejníkem  . . 2007 osob
Počet zpoplatněných
rekreačních chat a domů  . . . . . . . . . . . 962 osob
Celkový počet 
zpoplatněných osob  . . 2007 + 962 = 2969 osob

Sazby místního poplatku dle § 10b zák. 565/1990
Sb. v platném znění o místních poplatcích:
— 150 Kč za osobu a kalendářní rok — částka je
stanovena ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. a)
zákona o místním poplatku,
— 250 Kč za osobu a kalendářní rok — částka je
stanovena ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. b) je
vypočtena dle skutečných nákladů obce na sběr
a svoz netříděného odpadu za rok 2003 (864 703 :
2969 = 291,24 Kč stanoveno na 250 Kč za osobu
a kalendářní rok).
Poplatek za komunální odpad na rok 2005 činí:
150 + 250  =  400 Kč za osobu a kalendářní rok.

Čl. 2
Ruší se:
1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2003, kterou se

mění a doplňuje vyhláška Obce Kunčice pod 
Ondřejníkem, č. 2/2001, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2002. 

2) Obecně závazná vyhláška č. 3/2003, kterou se
mění a doplňuje vyhláška Obce Kunčice pod
Ondřejníkem, č. 2/2001, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která nabyla účinnosti 1. ledna 2002.

Čl. 3
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti

dne 1. ledna 2005.

Zdeněk Strnadel, v.r. Ing. Tomáš Hrubiš, v.r. 
místostarosta starosta obce

Svozový kalendář
na 1. pololetí 2005
Kunčice pod Ondřejníkem

Svozový den: Čtvrtek

Datum 1 ´ za 2 týdny
6. leden dolní

13. leden horní
20. leden dolní
27. leden horní

3. únor dolní
10. únor horní
17. únor dolní
24. únor horní

3. březen dolní
10. březen horní
17. březen dolní
24. březen horní
31. březen dolní

7. duben horní
14. duben dolní
21. duben horní
28. duben dolní

5. květen horní
12. květen dolní
19. květen horní
26. květen dolní

2. červen horní
9. červen dolní

16. červen horní
23. červen dolní
30. červen horní
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:

95 let Jan Macura
95 let Ema Piesková
87 let Marie Pavlisková
84 let Helena Balcarová
80 let Zdeněk Klímek
80 let Marta Řezníčková
75 let Anežka Kokešová
75 let Bohumila Káňová
75 let Vilém Majerek
70 let Marie Píchová
65 let Jozef Baránek
60 let Miroslav Kravčík
60 let Ivan Zedníček

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.

Poslední rozloučení
V měsíci prosinci jsme se naposledy rozloučili
s panem J A N E M M A R Š A L Í K E M .

Informace
z demografie

obce
V minulém roce se narodilo 17 dětí z toho 10 děv-

čat, zemřelo 14 občanů z toho 5 žen.

V obci bylo uzavřeno 11 manželství z toho 4 církevní.
Během roku proběhlo 3´ slavnostní vítání občán-

ků a jedna zlatá svatba. 

Počet občanů k 31. 12. 2004 činil 2011.

Musíme více doplácet na odpad
za nepořádníky a neplatiče?

V listopadových obecních novinách jsme se do-
zvěděli, že částka 350 Kč, kterou ročně platíme za
odvoz odpadů, nestačí. Proto prosincové zastupi-
telstvo zvýšilo poplatek za osobu nebo chatu na
400 Kč.

Náš dosavadní systém popelnic a kontejnerů na
tříděný odpad se osvědčil. Doplněn o jarní a pod-
zimní celoobecní svoz všech druhů odpadů nám
téměř odstranil černé skládky a naše obec díky
tomu patří k nejčistším v okolí.

Ale musíme za odvoz odpadů stále více platit?
Ano, jestliže:
— Budeme plnit popelnice trávou, větvemi, zemi-

nou, stavebním odpadem atd.
— Nebudeme mačkat PET láhve, zaplatíme 4´ více

než je nutné.
— Necháme-li si odvážet více popelnic než platíme.
— Budeme-li do kontejnerů na tříděný odpad

dávat všechno možné, nezískáme odměnu za
prodej tříděného odpadu, ale zaplatíme 600 Kč

jako za odpad z popelnic. Když k tomu připočte-
me roční pronájem 1785 Kč za každý kontejner
na separovaný odpad je zřejmé, proč náklady na
likvidaci odpadů stále rostou.

— A co neplatiči? I když jich není mnoho a legisla-
tiva na jejich bezohlednost pamatuje, možná
pomůže upomínka, osobní návštěva nebo zve-
řejnění jejich argumentů proč neplatí. Komise
životního prostředí bude hledat řešení, abychom
s přiměřenými náklady měli naši obec uklizenou.

Snad všichni pochopíme, že tříděný odpad je
hodnotná surovina, která nám pomůže šetřit příro-
du i naši kapsu.

Miloslav Šrubař, předseda ZO ČSOP
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Dal‰í v˘tvarné úspûchy na‰ich dûtí
Ve výtvarné soutěži, kterou vyhlásila ZOO ve

Dvoře Králové n. L. na téma „ZVÍŘE NENÍ VĚC“,
si velmi dobře vedl Tomáš Jurek, 1. tř. Za svůj výkres
získal zvláštní cenu poroty.

V mezinárodní výtvarné soutěži „ALŠOVA
ZEMĚ“ se umístilo 18 dětí z 1. i 2. stupně naší zá-
kladní školy. Vyhlášení výsledků se konalo v Praze
na UK. Zúčastnili se ho za ZŠ Eva Halatová, za ro-
diče Ladislav a Zdenka Křenkovi, za oceněné děti
Aneta a Martin Křenkovi. Všem úspěšným dětem
blahopřejeme.

Děkujeme manželům Křenkovým za ochotu
a obětavost při zajištění dopravy.

E. Halatová, M. Majer

Podûkování
Děkuji mnohokrát rodičům Vojtěcha Němce,

3.tř., za vyrobení step bedýnek pro vystoupení na
školní akademii.

Za tento sponzorský dar upřímně děkuje
3. třída a tř. uč. Eva Halatová. 

Mikulá‰ské nadûlování

Mikuláš do naší školy přišel v letošním roce s ma-
linkým předstihem již 3. prosince. Jak se již stalo
tradicí, žáci 9. ročníku se na tuto akci velmi pilně
připravovali. Příchodu Mikuláše tak předcházela
pečlivá příprava kostýmů a pečení cukroví pro na-

dílku. Opravdu
strašidelně vy-
hlížející čerti se
ohlásili silným
boucháním na
dveře a řinče-
ním řetězů a to
už se některé
děti opravdu
bály. Když pak
uviděly ve dve-

řích krásná an-
dělská křídla
a laskavého Mi-
kuláše, bylo po
strachu. Za spo-
lečné zpívání
a přednášení
básniček děti
dostaly voňavé
perníčky. Nadílka se dětem opravdu vydařila.             

M. Jurková

ZZZZ ŠŠŠŠ     KKKK aaaa rrrr llll aaaa     SSSS vvvv oooo llll iiii nnnn ssss kkkk éééé hhhh oooo     vvvv KKKKuuuu nnnn čččč iiii cccc íííí cccc hhhh     pppp .... OOOO ....     iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm uuuu jjjj eeee
Pfiedvánoãní florbalov˘ turnaj

V prosinci proběhl v naší škole florbalový turnaj
chlapců 6.—9. tříd. Celkem bylo odehráno 6 zápa-
sů. Družstvu chlapců 9. třídy (Kokeš, Stavárek, Hr-
báček, Telvák, Henzl, Kahánek) se podařilo vyhrát
všechny zápasy a tím si zajistili prvenství. Na dru-
hém místě se umístilo družstvo chlapců 8. třídy
(Saitl, Borák, Křenek, Daníček, Sladký, Žáček) a třetí
místo získali chlapci 6. třídy (Tománek, Káňa, Kříž,
Tabach, Žáček, Benda), 4. místo obsadilo družstvo
chlapců 7. třídy (Střalka, Rybář, Roztočil, Zpěvák,
Kubečka, Lanča). Turnaj byl velmi napínavý
a chlapci bojovali o každý gól. Nejlepším střelcem
turnaje s 12 góly se stal Miroslav Kokeš, 2.—3. místo
obsadili s osmi góly Laukáš Stavárek a Adam Žáček.

Mgr. Blanka Skýpalová

Turnaj ve volejbale
Dne 4. prosince se děvčata 9.a 8.třídy se zúčastni-

la volejbalového turnaje v Palkovicích. Po vítěz-
stvích nad místeckými školami a jen jedinou pro-
hrou s Palkovicemi obsadily pěkné druhé místo. Už
se těší na příští rok, kdy určitě zvítězí. Děkuji děv-
čatům za úspěšnou reprezentaci školy.                         

P. Krpcová

Turnaj ve vybíjené
Ve středu 1. prosince uspořádala naše škola turnaj ve

vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd. Naším záměrem bylo, aby
si děti ze srovnatelných typů škol ověřily své sportovní
dovednosti bez účasti velkých městkých škol, které mají
více žáků a tedy i větší výběr hráčů.

S našimi žáky si přijely zahrát děti ze ZŠ Janovice, ZŠ
Ostravice a ZŠ Palkovice. Družstvo Kunčic hrálo ve slo-
žení: J. Kořená, B. Kožušníková, H. Poledníková. K. Šust-
ková, A. Telváková, L. Borák, L. Daníček, M. Kuchař,
J. Pícha, T. Saitl, M. Štulc, P. Pokorný, M. Šigut aS. Zátopek.

Hrálo se  systémem každý s každým a výsledky
byly následující: ZŠ Janovice 3krát vyhrála, ZŠ Os-
travice 3krát prohrála a ZŠ Kunčice a ZŠ Palkovice
měly 1 výhru, 1 prohru a 1 remízu. O umístění na
2.a 3. místě musel rozhodnout celkový počet vybi-
tých. A tady se štěstí přiklonilo na stranu Palkovic.
Konečné pořadí turnaje: 1. ZŠ Janovice, 2. ZŠ Palko-
vice, 3. ZŠ Kunčice p. O.,  4. ZŠ Ostravice.

Všechna družstva obdržela diplomy, sladkosti
a od obce krásné upomínkové dárky s motivy Kun-
čic p. O., za které mockrát děkujeme. Vítězné druž-
stvo ještě navíc získalo putovní pohár.

Dohráním turnaje však návštěva v naší škole
neskončila. Děti i jejich učitelé poobědvali v naší školní
jídelně a pak ještě následovala prohlídka školní galerie.

Závěrem chci poděkovat všem, kteři pomohli s or-
ganizací a zajištěním hladkého průběhu celé akce: p.
uč. Mynářové, p. uč. Myslikovjanové, p. uč. Jurkové
a paním kuchařkám. Přáli bychom si, aby se z této
akce stala tradice a děti si mohly zasoutěžit každý rok.

Pavlína Fišerová



Náhradní termín je stanoven na úterý 15. února
2005 od 13 hodin. K zápisu se letos dostaví děti na-
rozené mezi 1. 9. 1998 až 31. 8. 1999. Do školy si ro-
diče připraví k nahlédnutí své občanské průkazy
a rodný list dítěte, děti si přinesou přezůvky.
Podrobnosti o odkladu školní docházky poskytne
ředitelství ZŠ a MŠ. M. Majer, ředitel školy

Poděkování
Poděkování patří paní Bronislavě a Josefu Petro-

vým za uspořádání setkání zaměstnanců bývalých
„Drobných provozoven“, zvlášť paní Petrové za per-
fektní organizaci. Nechyběly ani dárky. Každý něco
přinesl a formou losování taky každý něco dostal.

Děkují účastníci
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Ohlédnutí za Dnem otevfien˘ch dvefií
Dne 16. 12. 2004 se škola otevřela všem rodičům

i širší veřejnosti. Tentokrát probíhal Den otevře-
ných dveří v odpoledních hodinách, aby mohli na-
hlédnout do života školy i zaměstnaní rodiče
a navíc v poněkud slavnostnějším duchu, neboť
škola si připomínala 25 let svého trvání. Milé uvítá-
ní v podobě perníčků, cukroví a novoročního štěstí
čekalo na přicházející hosty hned na počátku pro-

hlídky. O tyto
dárky se postarali
žáci 6. a 9. ročníku.
Ve třídách nepro-
bíhalo tradiční vy-
učování, ale děti
a paní učitelky
předvedly, co
všechno našim žákům nabízejí zájmové kroužky
a odborné učebny. Návštěvníci tak mohli vidět
práci v keramické dílně, kterou vede paní Jitka Jur-
ková, v počítačovém kroužku vedeném panem Ro-
manem Chobotem, p. uč. Eva Halatová předvedla
práci výtvarného kroužku, p. uč. Eva Sladká činnost
kroužku Mladý zdravotník, p. učitelky Pavla Myná-
řová a Pavlína Fišerová si v tělocvičně s dětmi za-
sportovaly, p. Ivana Myslikovjanová předvedla akti-
vity dětí ve školní družině, z kuchyňky se linula
vůně pokrmů, které s žáky v kroužku vaření připra-
vovala paní Iveta Křenková, p. uč. Blanka Skýpalová
předváděla s žáky chemické pokusy, p. uč. Marie
Kahánková se svým školním sborem dotvářela

předvánoční atmosféru zpěvem koled a zimních
písní, p. učitelky Petra Krpcová a Ludmila Krupová
předvedly s dětmi výuku cizích jazyků, p. uč. Ivo
Fišer pozval návštěvníky do školní dílny, aby uká-
zal, co všechno dovedou šikovné ruce našich dětí,

p. uč. Dana Heryánová předvedla ukázkovou hodi-
nu zeměpisu a také prvňáčci se sešli s p. uč. Marké-
tou Jurkovou ve své třídě, aby prožili odpoledne
v již předvánočním duchu. Čekala je výroba vánoč-
ních svícnů, kreslili svá tajná přání v dopise Ježíško-
vi, neminulo je ani malé vánoční počítání. Svým krát-
kým vystoupení pro maminky zakončily činnost ve
své třídě.

V 17 hodin se všichni přítomní společně sešli
v prostorách Galerie K. Svolinského. Nejprve jim
děti ze školního folklórního souboru Holubjanka
pod vedením paní Dany Svobodové předvedly vá-
noční pásmo tanců. Nakonec všem zazpívali žáci
školního pěveckého sboru za doprovodu p. učitelky
Marie Kahánkové. M. Jurková

Vánoãní sbírka pro Dûtsk˘ domov âeladná
Základní škola K. Svolinského v Kunčicích p. O.

uspořádala vánoční sbírku pro děti DD v Čeladné.
Do této akce se zapojilo mnoho dětí a učitelů.
Dárky — CD, knihy, videokazety, hračky, hry — pře-
vzala p. vychovatelka DD R. Boráková, která je
předá dětem v dětském domově. Všem, kteří akci
podpořili, děkujeme. E. Halatová

Zápis do 1. tfiídy
Základní škola K. Svolinského oznamuje, že zápis

do 1. třídy šk. roku 2005/2006 se uskuteční v úterý
1. února 2005 v budově školy:

— od 14 hodin pro děti z MŠ Horní
— od 15 hodin pro děti z MŠ Dolní

Chemické pokusy

U počítače

Pěvecký sbor

Mladý zdravotník
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Změna telefonního čísla
Sdružení Závodný Lubomír a Závodný Tomáš

oznamují změnu telefonních čísel:

Závodný Lubomír  . . . . . . . . . . 731 414 243
Závodný Tomáš  . . . . . . . . . . . . 737 511 741

XII. ročník mezinárodní výstavy 
17. — 20. ledna 2005

Sportovně — společenský areál u motelu Panorama,
Frýdlant nad Ostravicí, ČR

info THERMA 2005
Největší specializovaná výstava k vytápění,

úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů
v malých a středních objektech v ČR a SROV.

Výstavu INFOTHERMA 2005 a doprovodné akce
pořádá pod záštitou

— Ministerstva životního prostředí ČR
— Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
— Ministerstva zemědělství ČR
— České energetické agentury

Agentura INFORPRES, Riegrova 857
738 02 Frýdek–Místek

tel./fax: 558 622 524, 602 727 219, 602 135 086

Bližší informace o výstavě a doprovodném
programu na www.infotherma.cz

POZVÁNÍ
SRPDŠ PŘI ZŠ K. SVOLINSKÉHO

V KUNČICÍCH P. O.
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY

NA TRADIČNÍ

RODIâOVSK¯ PLES

21. LEDNA 2005 VE 20 HODIN
V RESTAURACI SKALKA.

K POSLECHU A K TANCI HRAJE KAPELA
„IMPULS“ — VSTUPNÉ 50 KČ.

VSTUPENKY MOŽNO OBJEDNAT
NA TEL. Č. 604 577 138

NEBO NA TEL. Č. 556 850 250 — P. KUCHAŘ
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ ČLENOVÉ SRPDŠ

CENTRUM
Martinská čtvrť

Frenštát pod Radhoštěm

pondělí — neděle  10,00 — 22,00 hod.
Telefon: 775 147 625

pásmo 1/2 hod. 1 hod.
10—13 hod. 80 Kč 160 Kč
13—16 hod. 100 Kč 200 Kč
16—22 hod. 130 Kč 260 Kč

studentské slevy • permanentky

ZVEME VŠECHNY OBČANY
5. ÚNORA 2005 DO SÁLU NA HUŤAŘSTVÍ NA

VII. SOUSEDSKÝ PLES
KTERÝ POŘÁDÁ FARNOST KUNČICE p. O.
ZAČÁTEK: V 19 HODIN 
HUDBA: SKUPINA DUO FRENŠTÁT
OBČERSTVENÍ: VEPŘOVÉ HODY
VSTUPNÉ S VEČEŘÍ: 80 KČ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 23. LEDNA 2005
U PANÍ BYRTUSOVÉ — KVĚTINY, TEL. 736 780 880

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Váženípřátelé,
MO ČČK připravuje na 6. února 2005 ve 14 hodin

TRADIâNÍ DùTSK¯ KARNEVAL
v sále na Huťařství, na který jste srdečně zváni.

Obracíme se na vás s prosbou o obohacení tombo-
ly, která přítomným dětem dělá největší radost.

Dary můžete předat do 3. 2. 2005
na zdravotním středisku.

Těšíme se na viděnou a za výpomoc děkujeme.

Za MO ČČK MUDr. Františka Chovančíková.

Nabídka
Farnost Kunčice pod Ondřejníkem
nabízí k prodeji el. pilu „Cirkularku“

za 4 000 Kč.
Bližší informace: p. Jalůvka tel. 556 850 192


